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Diverse tatt opp under møtet:
Før møtet var planutvalget på befaring med oppmøte kl. 14:45 Lierstranda 74a (sak nr. 33),
Bergflødtveien 51 (sak nr. 32), Klinkenberghagan (sak nr. 31).
Spørsmål fra publikum:
 Fredrik Gaustad fra Stena Recycling AS hadde kommentarer til sak 40.
 Liv Dragsnes hadde kommentarer til sak 38.
 Nils Chr. Gevelt fra NCGS AS hadde kommentarer til sak 29.
 Arild Bakke fra Nabolagsgruppa Hennummarka hadde kommentarer til sak 29 og 30.

Andrè Braa Hotvedt
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
28/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 21.02.2017

29/2017

Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Høgda - Tranby

30/2017

Sluttbehandling - detaljregulering for Ringveien 2

31/2017

Førstegangsbehandling av detaljregulering for Klinkenberghagan

32/2017

33/2017

34/2017

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt
og bruksendring av eksisterende bygning fra verksted til to mindre leiligheter på
eiendommengnr. 55 bnr. 4, Bergflødtveien 31.
Klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av ny
enebolig. Gnr. 17 bnr. 35, Lierstranda 74A. Klagere: Anne og Tore Gabrielsen
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av tillatelse til
vesentlige terrenginngrep. Gnr. 71 bnr. 4, Vestsideveien 186. Tiltakshaver: Arvid
Fjeldberg

35/2017

95/30 Fossveien 10 - Søknad om dispensasjon fra krav til minste
uteoppholdsareal, regulert husplassering og regulert gesimshøyde

36/2017

31/85, Stoppenveien 23 - Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatte
gesimshøyde

37/2017

Klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av tilbygg
til eksisterende bolig. Gnr. 114 bnr. 27, Damstubben 8. Klager: Vebjørn Rusten

38/2017

39/2017
6/2017

40/2017

Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel for oppføring av garasje. Gnr. 108 bnr. 80, Reistadlia 32. Klager: Rune
Halstensen
Meldinger
Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering.

Forhåndsvurdering av tiltak under planlegging. Gnr. 127 bnr. 23, Lyngåsgata 6.
Tiltakshaver: Stena Recycling AS

28/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 21.02.2017
Planutvalgets vedtak:
Protokollen fra møte 21.02.2017 godkjennes.
Planutvalgets behandling:
Protokollen fra møte 21.02.17 ble godkjent enstemmig.

29/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Høgda - Tranby
Planutvalgets vedtak:
Saken utsettes til neste møterunde.
Før neste møterunde holdes det et informasjonsmøte for planutvalget og kommunestyret hvor
administrasjonen gjennomgår reguleringsplanen for Høgda - Tranby.
Planutvalgets behandling:
Helene Justad (H) fremmet på vegne av H og AP følgende forslag til vedtak som ble vedtatt
enstemmig:
Saken utsettes til neste møterunde.
Før neste møterunde holdes det et informasjonsmøte for planutvalget og
kommunestyret hvor administrasjonen gjennomgår reguleringsplanen for
Høgda - Tranby.

30/2017 Sluttbehandling - detaljregulering for Ringveien 2
Planutvalgets vedtak:
Saken utsettes til neste møterunde.
Før neste møterunde holdes det et informasjonsmøte hvor administrasjonen gjennomgår
reguleringsplanen for Ringveien 2 for planutvalget og kommunestyret.
Planutvalgets behandling:
Helene Justad (H) fremmet på vegne av H og AP følgende forslag til vedtak som ble vedtatt
enstemmig:
Saken utsettes til neste møterunde.
Før neste møterunde holdes det et informasjonsmøte hvor administrasjonen
gjennomgår reguleringsplanen for Ringveien 2 for planutvalget og kommunestyret.

31/2017 Førstegangsbehandling av detaljregulering for Klinkenberghagan
Planutvalgets vedtak:
Forslag til detaljregulering for Klinkenberghagan, som vist på plankart 26.01.2017 og med
bestemmelser datert 26.01.2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §
12-10, forutsatt følgende endringer:

1. § 2-1-1 tilføyes etter punkt e) «Før det gis igangsettingstillatelse skal det
dokumenteres hvordan det skal hindres avrenning til Nordalbekken i anleggsfasen.»
2. Boligtypen lavblokk tas ut av bestemmelsene i § 2-3 og § 3-1.
3. § 2-1-1 tilføyes «Før det gis igangsettingstillatelse for o_SVG1 må friluftsarealet som
Borgestad barnehage har etablert nær Nordalbekken istandsettes eller erstattes, dersom
nytten og opplevelsen av det eksisterende lekearealet er forringet.»
Planutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak med punktene 1-3 ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Deretter ble det votert over Tone B. Bergflødt (SP) sitt forslag til nytt punkt 5 sålydende:
Feltene BKS1 og BKS3 tas ut av plankart og bestemmelser.
Forslaget falt med 1 stemme (SP) for og 8 stemmer (3H,2AP,SV,V,FRP) mot.
Helene Justad (H) fremmet deretter følgende tilleggsforslag:
Punkt 4 i rådmannens forslag til vedtak strykes.
Kathy Lie (SV) fremmet på vegne av SV og AP følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 4: Feltet BFS tas ut av plankart og bestemmelser. Dette begrunnes med at
feltet er et jorde regulert som LNF.
Forslagene fra Helene Justad (H) og Kathy Lie (SV) ble stilt opp mot hverandre. Helene
Justad (H) sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3H,FRP,V) mot 4 stemmer (2AP,SV,SP)
avgitt for Kathy Lie (SV) sitt forslag til vedtak.

32/2017 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
fradeling av boligtomt og bruksendring av eksisterende bygning
fra verksted til to mindre leiligheter på eiendommen gnr. 55 bnr. 4,
Bergflødtveien 31.
Planutvalgets vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i
kommuneplanen for fradeling av en boligtomt og bruksendring av eksisterende verksted til to
boenheter med tilhørende garasjer på eiendommen gnr. 55 bnr. 4, Bergflødtveien 31/33 på
følgende vilkår:
1. Det må foreligge godkjent utslippstillatelse for 3 boenheter før søknad om deling
sendes inn.
Hensynene bak bestemmelsene det søkes om dispensasjon fra og hensynene i lovens
formålsbestemmelser vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering er fordelene
med å gi dispensasjon klart større enn ulempene med følgende begrunnelse:
Eiendommen fremstår allerede som en boligeiendom og det ligger derfor godt til rette for
boliger. Det er en fordel at bygningsmassen blir utnyttet fremfor å stå ubrukt og forfalle.
Planutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

33/2017 Klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse til
oppføring av ny enebolig. Gnr. 17 bnr. 35, Lierstranda 74A.
Klagere: Anne og Tore Gabrielsen
Planutvalgets vedtak:
Klagen tas til følge. Administrativt vedtak av 16.12.2016 oppheves.
Dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad, tillatelse til riving av eksisterende uthus,
oppføring av ny enebolig på gnr 17 bnr 35 Lierstranda 74 A innvilges.
Følgende krav stilles:
-

Fremtidig fradeling av nybygd enebolig vil ikke kunne godkjennes.
Dispensasjonssøknad fra krav til minste uteoppholdsareal, regulert byggegrense mot
næringsareal mot nord og krav til takform må innsendes før byggesaken skal behandles.

Etter en samlet vurdering anser planutvalget at fordelene er klart større enn ulempene, og
begrunner sitt vedtak slik:
-

Omkringliggende eiendommer er også tett utbygd og den omsøkte eiendommen vil ikke
framstå noe særlig tettere utbygd enn de øvrige eiendommene i dette området.
Fordelen for samfunnet er at vi får en god utnyttelse av denne eiendommen i et bymessige
strøk. Dette er ønskelig.

-

Eiendommen vil ikke få noe preg av å være helt nedbygd.
Nybygd enebolig vil ikke bygges større enn eksisterende uthus.
Estetisk vil dette nybygget være til fordel for naboer og allmennheten da det vil bli utført i
tidsriktig stil. Naboene har for øvrig uttalt seg positive til tiltaket.
Uteoppholdsarealet vil kun overskrides med 22 m2, og dette anses som lite i et tettbebygd
og bymessig strøk. Kravet til minste uteoppholdsareal er 350 m2 og den omsøkte
eiendommen vil få et MUA på 328m2. Denne differansen anses som helt marginal.

Planutvalgets behandling:
Helene Justad (H) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig:
Klagen tas til følge. Administrativt vedtak av 16.12.2016 oppheves.
Dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad, tillatelse til riving av eksisterende uthus,
oppføring av ny enebolig på gnr 17 bnr 35 Lierstranda 74 A innvilges.
Følgende krav stilles:
-

Fremtidig fradeling av nybygd enebolig vil ikke kunne godkjennes.
Dispensasjonssøknad fra krav til minste uteoppholdsareal, regulert
byggegrense mot næringsareal mot nord og krav til takform må innsendes før
byggesaken skal behandles.

Etter en samlet vurdering anser planutvalget at fordelene er klart større enn
ulempene, og begrunner sitt vedtak slik:
-

Omkringliggende eiendommer er også tett utbygd og den omsøkte eiendommen vil
ikke framstå noe særlig tettere utbygd enn de øvrige eiendommene i dette området.
Fordelen for samfunnet er at vi får en god utnyttelse av denne eiendommen i et
bymessige strøk. Dette er ønskelig.
Eiendommen vil ikke få noe preg av å være helt nedbygd.
Nybygd enebolig vil ikke bygges større enn eksisterende uthus.
Estetisk vil dette nybygget være til fordel for naboer og allmennheten da det vil bli
utført i tidsriktig stil. Naboene har for øvrig uttalt seg positive til tiltaket.
Uteoppholdsarealet vil kun overskrides med 22 m2, og dette anses som lite i et
tettbebygd og bymessig strøk. Kravet til minste uteoppholdsareal er 350 m2 og den
omsøkte eiendommen vil få et MUA på 328m2. Denne differansen anses som helt
marginal.

34/2017 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring
av tillatelse til vesentlige terrenginngrep. Gnr. 71 bnr. 4,
Vestsideveien 186. Tiltakshaver: Arvid Fjeldberg
Planutvalgets vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kravet til utarbeidelse
av reguleringsplan i § 7-5 i kommuneplanens arealdel. Dispensasjonen gis for endring av
tillatelse til vesentlig terrenginngrep som omsøkt.

Hensynene bak plankravet og i lovens formålsbestemmelse vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Fordelene med dispensasjon er også klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det
er ikke behov for reguleringsplan for å oppnå en forsvarlig utredning og gjennomføring av
tiltaket. Videre vil det omsøkte tiltaket samlet sett gi en bedre utnyttelse av eiendommen og gi
bedre forhold for landbruket sammenlignet med den allerede godkjente arronderingen. Avslag
på søknaden og tilbakeføring av terrengarbeidene vil medføre betydelige ulemper for
omgivelsene og miljøet i form av omfattende oppgraving og massetransport. Tiltaket vil i
liten grad påvirke naturmangfold eller landskap, og ulempene med en dispensasjon er derfor
små.
Dispensasjonen gis på følgendevilkår:
1. Det tillates ikke innkjøring av ytterligere masser til utfyllingsområdet. Området skal
ferdigstilles med de massene som allerede er kjørt inn.
2. Det skal opparbeides ridebane (20 x 40 meter) og driftsveier som vist på innsendte
tegningsgrunnlag.
3. Samtlige arbeider skal ferdigstilles og avsluttes med ferdigattest innen 14.07.2017.
Planutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

35/2017 95/30 Fossveien 10 - Søknad om dispensasjon fra krav til minste
uteoppholdsareal, regulert husplassering og regulert
gesimshøyde
Planutvalgets vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens
krav til minste uteoppholdsareal (MUA).
Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra og hensynene i lovens
formålsbestemmelse vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene med dispensasjon
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det dispenseres fra MUA (minste
uteoppholdsareal) med følgende begrunnelse:
- Lekeområde for barn og unge er godt ivaretatt og krav er overoppfylt.
- Det er store grøntområder i umiddelbar nærhet.
- Gjeldende regulering fra 2006 er fra før gjeldende kommuneplanbestemmelser om
MUA.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra regulert
husplassering for oppføring av boligblokk med 28 boenheter.
Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra og hensynene i lovens
formålsbestemmelse vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene med dispensasjon
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra regulert
gesimshøyde for oppføring av boligblokk med gesimshøyde 12,40.
Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra og hensynene i lovens
formålsbestemmelse vil ikke bli vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene med dispensasjon
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Planutvalgets behandling:
Håkon Norstrand (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg til første
avsnitt:
Det dispenseres fra MUA (minste uteoppholdsareal) med følgende begrunnelse:
-

Lekeområde for barn og unge er godt ivaretatt og krav er overoppfylt.
Det er store grøntområder i umiddelbar nærhet.
Gjeldende regulering fra 2006 er fra før gjeldende kommuneplanbestemmelser om
MUA.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

36/2017 31/85, Stoppenveien 23 - Søknad om dispensasjon fra maksimalt
tillatte gesimshøyde
Planutvalgets vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra
regulert gesimshøyde.
Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene og planutvalget begrunner sitt
vedtak slik:
-

-

Det omsøkte tiltaket ligger på kanten av et eksisterende boligfelt og er siste huset i denne
utbyggingen. Det ligger helt øverst i bakken, nord og vest for all øvrig bebyggelse.
Hensikten med høydebestemmelsene i reguleringsplanen er å hindre utilbørlige ulemper
for naboer mht sol og utsikt og denne bestemmelsen anses ikke for å være relevant eller
komme i konflikt med utførelsen av dette tiltaket.
Det samme huset ville med utført saltak blitt høyere og mer ruvende enn omsøkte bolig.
Overskridelsen av gesimshøyden gjelder bare for en mindre del av huset.
Energikravene i TEK 10 som er vedtatt etter reguleringsplanen fører til at tekniske krav til
blant annet isolasjon har ført til økte byggehøyder.
Takterrassen vil få gode sol og utsiktsforhold og gode uteoppholdsarealer er en fordel som
skal vektlegges i dispensasjonen.

Planutvalgets behandling:
Helene Justad (H) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon
fra regulert gesimshøyde.

Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene og planutvalget begrunner
sitt vedtak slik:
-

-

Det omsøkte tiltaket ligger på kanten av et eksisterende boligfelt og er siste huset i
denne utbyggingen. Det ligger helt øverst i bakken, nord og vest for all øvrig
bebyggelse. Hensikten med høydebestemmelsene i reguleringsplanen er å hindre
utilbørlige ulemper for naboer mht sol og utsikt og denne bestemmelsen anses ikke for
å være relevant eller komme i konflikt med utførelsen av dette tiltaket.
Det samme huset ville med utført saltak blitt høyere og mer ruvende enn omsøkte
bolig.
Overskridelsen av gesimshøyden gjelder bare for en mindre del av huset.
Energikravene i TEK 10 som er vedtatt etter reguleringsplanen fører til at tekniske
krav til blant annet isolasjon har ført til økte byggehøyder.
Takterrassen vil få gode sol og utsiktsforhold og gode uteoppholdsarealer er en fordel
som skal vektlegges i dispensasjonen.

37/2017 Klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse til
oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. Gnr. 114 bnr. 27,
Damstubben 8. Klager: Vebjørn Rusten
Planutvalgets vedtak:
Klagen tas til følge. Administrativt vedtak av 03.01.2017 oppheves.
Det omsøkte tiltaket gir svært begrenset økning i BYA samt areal. Som vilkår settes at
eksisterende inngangsparti må rives som forutsatt i søknaden.
Planutvalgets behandling:
Planutvalget vedtok enstemmig at Håkon H. Norstrand (AP) ikke var inhabil til å behandle
saken.
Tone E. Svendsen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig:
Klagen tas til følge. Administrativt vedtak av 03.01.2017 oppheves.
Det omsøkte tiltaket gir svært begrenset økning i BYA samt areal. Som vilkår settes at
eksisterende inngangsparti må rives som forutsatt i søknaden.

38/2017 Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av garasje.
Gnr. 108 bnr. 80, Reistadlia 32. Klager: Rune Halstensen
Planutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge, og administrativt vedtak av 09.01.17 opprettholdes. Saken
oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre klagebehandling.

Planutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

39/2017 Meldinger
6/2017 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering.
Planutvalgets vedtak:
Melding nr. 6: Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering, tas til
orientering.
Planutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

40/2017 Forhåndsvurdering av tiltak under planlegging. Gnr. 127 bnr. 23,
Lyngåsgata 6. Tiltakshaver: Stena Recycling AS
Planutvalgets vedtak:
På bakgrunn av de foreliggende opplysningene vurderer planutvalget at det planlagte tiltaket
er i samsvar med planformålet i gjeldende reguleringsplan. Uttalelsen oversendes til
Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling etter forurensningsloven.
Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier til den planlagte avkjøringen til Lyngåsgata 6
fra Ringeriksveien.
Disse veiene er allerede i dag stekt belastet med biltrafikk, tungtransporter, støv og støy.
Mange barn har i dag sin skolevei i dette trafikkbelastede området, og har ingen annen
sikring av kryssing av Kirkelinna enn et gangfelt og en kort 40 km sone. Dette gjelder alle
skolebarn sør for Kirkelinna og deler av Skjeggerudfeltet. Båhusveien er også en del av
Paradisbakkene som er en meget brukt turvei i Lier.
Det er vedtatt ytterligere utbygging på Nordalfeltet og utbygging på Klinkenberghagen
behandles også nå.
I tillegg er også reguleringsplanen for området på gamle «Kassefabrikken» under behandling,
og det er planlagt 28 rekkehus her på dette området. Her vil det flytte inn mange barn som må
krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter på Tranby. Støv og støy vil også
være en tilleggsbelastning her.
Det er også planlagt en stor utbygging på området til Lier sykehus/Lier Hageby som vil
berøres av økt trafikk til Lyngås.
På bakgrunn av dette gis administrasjonen følgende oppdrag:
Administrasjonen bes sørge for at det ved neste behandling av denne sak blir utarbeidet en
trafikkanalyse for Kirkelinna, fra og med rundkjøringen ved Josef Kellers vei. For
Ringeriksveien fra og med krysset ved bygningen til gamle Lier E-verk til og med
avkjøringen til Nordalfeltet og Klinkenberghagen.

Planutvalgets behandling:
Helene Justad (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
Kirkelinna og Ringeriksveien er tilførselsveier til den planlagte avkjøringen til
Lyngåsgata 6 fra Ringeriksveien.
Disse veiene er allerede i dag stekt belastet med biltrafikk, tungtransporter, støv og
støy. Mange barn har i dag sin skolevei i dette trafikkbelastede området, og har ingen
annen sikring av kryssing av Kirkelinna enn et gangfelt og en kort 40 km sone. Dette
gjelder alle skolebarn sør for Kirkelinna og deler av Skjeggerudfeltet. Båhusveien er
også en del av Paradisbakkene som er en meget brukt turvei i Lier.
Det er vedtatt ytterligere utbygging på Nordalfeltet og utbygging på
Klinkenberghagen behandles også nå.
I tillegg er også reguleringsplanen for området på gamle «Kassefabrikken» under
behandling, og det er planlagt 28 rekkehus her på dette området. Her vil det flytte inn
mange barn som må krysse Kirkelinna for å komme på skole og fritidsaktiviteter på
Tranby. Støv og støy vil også være en tilleggsbelastning her.
Det er også planlagt en stor utbygging på området til Lier sykehus/Lier Hageby som
vil berøres av økt trafikk til Lyngås.
På bakgrunn av dette gis administrasjonen følgende oppdrag:
Administrasjonen bes sørge for at det ved neste behandling av denne sak blir
utarbeidet en trafikkanalyse for Kirkelinna, fra og med rundkjøringen ved Josef
Kellers vei. For Ringeriksveien fra og med krysset ved bygningen til gamle Lier E-verk
til og med avkjøringen til Nordalfeltet og Klinkenberghagen.
Tone B. Bergflødt (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Det legges ned bygge- og deleforbud med etterfølgende omregulering av området.
Helene Justad (H) sitt forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (3H,V,SV,FRP) mot
3 stemmer (2AP,SP) avgitt for Tone B. Bergflødt (SP) sitt forslag til vedtak.
Tone B. Bergflødt (SP) anket planutvalgets vedtak inn for kommunestyret.

